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خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان ومّن عليه بنعم كثيرة كالصحة واملال والبنني، 
ووفق أشخاص في عملهم فأصبحوا مقتدرين »ماديا« على آخرين ال يستطيعون توفير 

أبسط مستلزمات احلياة من مأكل ومشرب ومسكن.
لقد اس���توقفتنا قصة عن مقهى في مدينة إيطالي���ة وفي منطقة هادئة اعتاد زبائن 
هذا املقهى طلب القهوة بطريقة غريبة نس���بيا. فيقوم راوي هذه القصة بسرد أحداثها 
ويقول انه كان جالس���ا في املقهى وجلس بجانبه شخص طلب من النادل فنجانني من 
القهوة، واحد منهما على احلائط!! فأحضر النادل فنجانا للش���خص فقام بشربه ولكن 
دفع حساب الفنجانني! وعندما خرج الرجل قام النادل بتثبيت ورقة على احلائط كتب 

عليها »فنجان قهوة واحد!«.
وبعده دخل ش���خصان وطلبا ثالثة فناجني قهوة، واحد منها على احلائط! فأحضر 
النادل فنجانني فقام الشخصان بشربهما ودفعا قيمة ثالثة فناجني. وبعد خروجهما قام 

النادل بتثبيت ورقة على احلائط كتب عليها »فنجان قهوة واحد!«.
يكم���ل الراوي القصة الغريبة ويقول انه في أحد األيام ذهب إلى املقهى ذاته، فدخل 
شخص يبدو عليه الفقر، فطلب من النادل فنجان قهوة من احلائط! وبكل بساطة ذهب 
النادل وأحضر للش���خص فنجانا من القهوة، فش���ربه وخرج من دون أن يدفع ثمنه! 
فذهب النادل إلى احلائط وأزال ورقة من األوراق املثبتة »التي مكتوب فيها فنجان قهوة 

واحد« ورماها في سلة املهمالت!
ببس���اطة، األشخاص املقتدرون كانوا يعينون الفقراء من خالل توفيرهم لكوب من 
القهوة باملجان، ليساهموا بشكل مباشر في رفع ولو جزء بسيط من العناء الدائم الذي 
يعيش���ه هؤالء الناس. فما أجمل أن جند من يفكر في أن هناك أناس���ا ال ميلكون ثمن 

األكل والشرب!
الغريب في األمر أن يحدث هذا في بالد أوروبية غير مسلمة، وتشح مثل هذه األعمال 
ف���ي بالدنا مع العلم أن ديننا احلنيف وعاداتنا وتقاليدنا حتثنا على مس���اعدة الفقير 
واإلسهام في رفع العناء عن احملتاج. نحن على يقني بأن هناك أشخاصا كثيرين يساهمون 
بتبرعات لعوائل محتاجة، ولكن يبقوا أشخاصا وليسوا شركات أو مؤسسات! فبإمكان 
الشركات س���واء كانت خدمية أو منتجة أن تساهم بش���كل إيجابي في خدمة املجتمع 

واإلنسانية، وأن تأخذ العبر من قصص كهذه.
اخلالصة ال يهمنا حقيقة هذه القصة املؤثرة بقدر ما يهمنا العبرة من أحداث القصة. 
فإمكان كل من لديه مقهى أو مطعم أن يقترح على زبائنه عمل ش���يء مماثل كي نرتقي 
بعملنا اإلنس���اني واحلضاري، والذي بدوره يس���اهم في رس���م االبتسامة على وجوه 

احملتاجني، وتكون مبثابة الصدقة »ودفاعة بلى«.

و في النهاية...

دعوة من آيديلتي للتعاون اإلنساني

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

قهوة على الحائط!!!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com
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تم اختيارها من قبل لجنة مستقلة تضم 12 إعالميًا

»نيسان مكسيما« أفضل سيارة صالون كبيرة في فئتها

»X-سايت« من إلكترونيات الغانم تقدم استعراضين للسيرك

الس���يارات وإلقاء  في صناعة 
الضوء على التقنيات اجلديدة. 
وجتدر اإلش���ارة الى ان جوائز 
الس���يارات في الشرق األوسط 
ليس���ت مرتبطة بأي شكل من 
األشكال او متأثرة بأي معرض 
للسيارات او شركة مصنعة او اي 
مشروع جتاري، وذلك لالحتفاظ 

مبصداقيتها.
وكان محمد بن سليم، رئيس 
نادي السيارات والسياحة في 
العربية املتحدة  دولة اإلمارات 
ونائب رئي���س االحتاد الدولي 
للس���يارات قدم اجلوائز بصفة 
رس���مية للفائزين في النسخة 
األولى من جوائز السيارات في 
الشرق األوسط، وقال في هذه 
املناسبة: »يسرني دعم هذا احلدث 
اجلديد الذي يقدر جهود الالعبني 
الرئيسيني في صناعة السيارات 
التقني���ات اجلديدة في  ويبرز 
هذا القطاع. وإنني على ثقة ان 
هذا احلدث س���يحقق جناحات 
كبيرة وسينمو خالل السنوات 

املقبلة«.

اكسبو الشارقة بدعم من غرفة 
التجارة والصناعة بالش���ارقة 
بهدف تقدير الالعبني الرئيسيني 

وقد نظمت جوائز السيارات 
في الشرق األوسط )MEMA( في 
نس���ختها االفتتاحية في مركز 

 )CVT( لتقنية التغيير املستمر
والعديد من مستلزمات الفخامة 

والرفاهية«.

حققت سيارة نيسان مكسيما 
إجنازا جديدا يضاف الى سجل 
إجنازاته���ا بعد ان مت اختيارها 
من قبل جلنة مستقلة تضم 12 
إعالميا متخصصا وبارزا في عالم 
السيارات كأفضل سيارة صالون 
كبيرة في فئتها. جاء هذا اإلجناز 
ضمن النسخة األولى من جوائز 
الس���يارات في الشرق األوسط 
التي أقيمت أنشطتها في معرض 
السيارات الدولي العاشر مبركز 

اكسبو الشارقة مؤخرا.
وقال املدير في قسم التسويق 
في شركة نيسان الشرق األوسط 
يوتا يامازاكي الذي تسلم اجلائزة 
بالنيابة عن  الشركة: »نحن في 
غاية السعادة بحصول نيسان 
مكس���يما على هذا التقدير من 
أعضاء اللجنة املميزين. وتتمتع 
مكسيما بحضور قوي في املنطقة 
وقد أطلقنا النسخة اجلديدة على 
مبدأ »الس���يارة الرياضية ب� 4 
أبواب« حيث توفر السيارة قيادة 
رياضية متقدمة ومحرك V6 مفعم 
بالقوة مع نظ���ام ناقل احلركة 

أعلنت »X-س����ايت« من إلكترونيات الغامن عن 
تقدميها عروضا حصرية مذهلة للسيركني األشهر في 
العالم: سيرك دو سوليه وسيرك موسكو، وذلك انطالقا 

من حرصها الدائم على تقدمي األفضل لعمالئها.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ان سيرك دو 
سوليه قدم للعالم منوذجا مبتكرا لم يسبق له مثيل 
للعروض الترفيهية احلية التي جتمع بني األلعاب 
البهلوانية اخلارقة واألداء الشيق ضمن أجواء مفعمة 

باحليوية واأللوان واملؤثرات الصوتية.
ويتميز س����يرك دو سوليه بطاقمه العاملي الذي 
يضم فنانني متألقني وموسيقيني موهوبني والعبني 
بهلوانيني محترفني صنعوا الش����هرة العاملية لهذه 

الفرقة االستعراضية.
وعلى أنغام املوسيقى الروسية الفولكلورية يقدم 
سيرك موسكو عرضا مبهرا متتزج فيه الدراما بالتاريخ 
الثقافي، واملالبس املزركش����ة باأللعاب البهلوانية 
الرائعة التي تضيف املزيد من املتعة إلى هذا احلدث 

الفريد.

وبهذه املناسبة قال مدير التسويق في »X-سايت« 
هالل فرح����ات: كان هدفنا أن يختب����ر عمالؤنا في 
الكويت جتربة متمي����زة جديدة هذا العام، وهذا ما 
حققته »X-سايت« من خالل تقدميها ألروع وأضخم 

االستعراضات في العالم.
وأضاف: تفتخر »X-س����ايت« م����ن إلكترونيات 
الغامن بعالقتها الوثيقة بعمالئها، والتزامها الراسخ 
بتوفير امللتقى املثالي للتكنولوجيا الفريدة والثقافة 
واملتعة األكيدة. ويشكل هذا احلدث خطوة إضافية 

في هذا السياق لعمالئنا األوفياء.
وأوضح ان تذاكر حضور عرض سيرك دو سوليه 
وسيرك موس����كو متوافرة حاليا في كافة معارض 
»X-سايت« حيث ميكن احلصول على التذاكر عند 

شراء بقيمة تتجاوز 200 دينار من »X-سايت«.
كما ميكن احلصول على تذاكر »VIP« إذا مت الشراء 
مببلغ يتجاوز 600 دينار. وس����تقام العروض في 
مدين����ة الكويت الترفيهية ف����ي الدوحة بتاريخ 25 

و26 نوفمبر 2010.

يوتا يامازاكي يحمل اجلائزة بجوار »نيسان مكسيما«

»األهلي« يعلن أسماء الفائزين برحلة كاملة
لحضور سباق »الفورموال 1« في أبوظبي

أعلن البنك األهلي الكويتي عن أسماء الفائزين 
برحلة كاملة املصاريف حلضور سباق »الفورموال 
1« في أبوظبي وذل���ك ختاما للحملة الترويجية 
الناجح���ة التي أطلقها البن���ك بالتعاون مع ڤيزا 
انترناشيونال وبرنامج »سكاي واردز« من طيران 

اإلمارات خالل فترة الصيف.
وقد اجري الس���حب على أسماء عمالء البنك 
املشاركني في العرض الصيفي حيث كان احلظ من 
نصيب كل من: أحمد ناجي مبروك عبدالكرمي )فرع 
الشويخ(، محمد عبد الهادي علي عبد الهادي )فرع 
هدية(، ش���يلني راجو أونوني راجو )فرع مجمع 
الوزارات(، مش���تاق حسني حسني فرع )شرق(، 
محمد عب���د الغني البطوطي  )فرع الس���املية(، 
ش���يال كريس���تيانا كابغتينج )فرع اجلهراء( 2، 

ماهر ثروت ديهوم قناوي )فرع الشويخ( وأمل عبداهلل عبدالعزيز 
سالمة )فرع مجمع البحر(.

وبهذه املناسبة، قال املدير العام )بالوكالة( في البنك ستيوارت 
لوكي » إننا سعداء بتهنئة الفائزين بهذه اجلائزة املميزة، لقد قمنا 
بابت���كار وإطالق هذا العرض الترويجي الرائع خالل فترة الصيف 
لنق���دم لعمالئنا أفضل اخلدمات والعروض في مواس���م اإلجازات 
وخاصة ملن يحبون هذه األنشطة العاملية التي سيجري واحد منها 

وهو الفورموال 1 في مضمار أبوظبي لسباق السيارات«.

واضاف »ويسعدنا أيضا تعزيز الشراكة مع 
برنامج أميال س���كاي واردز من طيران االمارات، 
والذي مينح املسافرين أفضل املزايا حيث تضمن 
العرض لهذا الصيف فرصة مضاعفة أميال سكاي 
واردز لغاية ثالث مرات مع طيران االمارات عند 
استخدام بطاقات ڤيزا األهلي للسحب اآللي )برستيج 

أو الرائد( أو االئتمانية خارج الكويت«.
وقد متيز العرض بسهولة دخول العمالء في 
السحب حيث اقتصر فقط على حتويل رواتبهم 
إلى البنك األهلي الكويتي من أجل احلصول على 
فرصة متكنهم من الفوز برحلة كاملة املصاريف 
تشمل تذاكر السفر على منت طيران اإلمارات مع 
إقامة في فندق أتالنتس الفائق الفخامة في دبي 
وذلك مل���دة 3 أيام من 12 ال���ى 14 نوفمبر املقبل 
وخدمات التوصيل من الفندق في دبي إلى حلبة السباق في أبوظبي 
وكذلك تذاكر الدخول إلى حلبة السباق باالضافة الى مميزات أخرى 
مثل دعوة خاصة الى فندق ياس ايالند روتانا للغداء قبل السباق 

وبوفيه على العشاء بعد السباق باالضافة الى أنشطة أخرى.
اجلدير بالذكر أن البنك األهلي الكويتي قد أجرى سحبا آخر يوم 
7 اجلاري وهو خاص مبوظفي البنك وفاز فيه عيس���ى حافظ من 
فرع الشويخ الذي سينضم الى باقي الفائزين ويرافقهم برحلتهم 

الى أبوظبي.

ستيوارت لوكي

»i2« وكيل حصري إلكسسوارات 
 MBAو CKP liveو Disney

مبيعات االجهزة النقالة واخلدمات 
من خالل عروض خالقة وتنافسية 
يش����هدها الس����وق كل يوم. اننا 
نؤمن بالقيمة املضافة على املنتج 
األساس����ي ولذلك فإن هدفنا هو 
تقدمي الباقات األكثر قيمة واألقل 
س����عرا وأكثرها تنافسا وجنحنا 
بذلك والنزال وحصدنا الكثير من 
اجلوائز بشهادة شركات االتصاالت 
الالمعة في السوق احمللي وغيرها 
من الش����ركات الرائدة في مجال 

االتصاالت.

لتصبح ذات طابع Disney، والعديد 
من املنتجات جميعها مت صنعها 
بشكل فريد خالق بحسب تصاميم 

.MBAو CKP live وDisney
واضاف: لقد اكتسبت i2 شهرة 
وباتت من األس����ماء الالمعة في 
الس����وق احمللي على نطاق بيع 
اجهزة نوكيا والعديد من االجهزة 
الذكية مثل االي فون والبالك بيري 
التي تتواف����ر في جميع معارض 
الش����ركة باالضاف����ة الى خدمات 
ڤيڤا. لقد حققنا ارقاما قياسية في 

لذلك ومتاش����يا مع تطور قطاع 
التكنولوجيا اخلاص بالكمبيوتر 
وازدي����اد الطل����ب، كان البد من 
توفير وتس����ويق هذه املنتجات 

في الكويت.
وتش����مل هذه االكسسوارات، 
لوحات مفاتي����ح خاصة بأجهزة 
الكمبيوت����ر والالبت����وب، فأرات 
السلكية بأشكال جديدة وخالقة، 
شنط كمبيوتر والبتوب باشكال 
متعددة، س����ماعات اذن وجتليد 
الالبتوب حتولها  خاص ألجهزة 

أعلنت شركة اتصاالت الدولية 
املتح����دة - الكويت )i2(، املوزع 
املعتمد لنوكيا وشركة ڤيڤا ووكيل 
قناة اجلزيرة الرياضية عن توقيع 
عقد مع CIRCUIT PLANET يتضمن 
 DISNEY، CKP توفير اكسسوارات
liveو NBA باالضافة الى بطاريات 
 ENERGIZER اخلاص����ة بأنظمة 
ال� IT حصريا ف����ي الكويت لدى 

جميع معارض الشركة.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
أم����س ان هذه املنتجات تش����مل 
تشكيلة كبيرة من اكسسوارات 
الكمبيوت����ر والالبتوب ألول مرة 

في الكويت.
وقال املدير التنفذي عبد الغفار 
األديب: تالقي هذه االكسسوارات 
جناحا كبيرا على مستوى االسواق 
العاملية اذ يزداد الطلب عليها من 
قبل جميع األعمار فهي تكمل جميع 
أنواع اجهزة الالبتوب والكمبيوتر 
واملوبايل وتضي����ف عليها قيمة 
رائعة وأس����لوبا فري����دا مميزا، 


